
Uchwala Nr 3igliteaga  
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia c 9 07/241- ciqe0/K 

w sprawie zmian uchwaly bud±etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

• o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 4 uchwaly 

budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z 

dnia 30 grudnia 2019 r. Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

1. Wprowadza sic zmiany w planie dochodOw budZetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zal4cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

1) zwieksza sic dochody budzetu powiatu o kwotc 352 585,00 zl. 

2. Plan dochod6w budzetu Powiatu Pultuskiego po zmianach °Okra wynosi: 

• 89 297 574,00 zl, 

w tym: 

1) dochody bieZqce w kwocie: 87 133'432,00 zl, 

2) dochody majqtkowe w kwocie: 2 164 142,00 zl. 

§ 2. 

1. Wprowadza sic zmiany w planie vvydatkow budzetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. 

zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly: 

1) zvvieksza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 842 692,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki budzetu powiatu o kwotc 490 107,00 zl. 



2. Wprowadza sic zmiany w planie vvydatkow bie2qcych: 

1) zwieksza sic wydatki bieZqce o kwotc 842 692,00 zl, 

2) zmniejsza sic wydatki bieZqce o kwotc 490 107,00 zl. 

3. Plan vvydatkow budZetu Powiatu Pultuskiego po zmianach ogolem wynosi: 

93 821 357,00 zl, 

w tym: 

1) wydatki bie2qce w kwocie: 82 018 652,00 zl, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie: 11 802 705,00 zl. 

§ 3. 

1. Dokonuje sic podzialu rezerwy celowej w lqcznej kwocie 342 029 zl z przeznaczeniem na 

zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolach 

i placowkach wychowawczych — regulacja wynagrodzeil nauczycieli poszczegolnych stopni 

awansu zawodowego. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 350 275 zl. 

§ 4. 

Okre§la sic dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadaii z zakresu administracji rzqdowej 

i innych zadarl zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej 

• uchwaly. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 



Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

§ 6. 
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SKARBNIK  PO Al 

Renata Krzy2ewsk,-- 

Podpisy czionkOw Zarjgdu Powiatu: 

1) Jan Zalewski 

2) Beata Jo2wiak 	  

3) Halina Banach 	 

4) Emilia Gqsecka 

5) Zbigniew KsicZyk 	 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

